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�� Ervaring op doen met het Ervaring op doen met het 
gebiedsgericht formuleren en gebiedsgericht formuleren en 
uitvoeren van groenblauwe uitvoeren van groenblauwe 
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Opzet van het experimentOpzet van het experimentOpzet van het experimentOpzet van het experiment

�Opdrachtgevers provincie en waterschap 
(financier experiment en vragers 
diensten)

�Opdrachtnemers drie ANV’s, namens hen 
het loket GBD Utrecht West (aanbieder, 
uitvoerder, controle)

�DR (afsluiten contracten en betalingen)

�DLG (controle op controle)
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�wandelpaden

�aanleg open water en natuurvriendelijke 
oevers

�beheer van natuurvriendelijke oevers en  
beheer slootkanten

�baggerspuit

�geriefhoutbosjes - pestbosjes

�soortbescherming: Zwarte Stern

�Hulpdienst (raster, drinkplaats)
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�Resultaat

�Maatvoering

�Voorschriften

�Werkzaamheden / gebruiksbeperkingen

�Investeringen en prijs

�Baseline

�Begrenzing
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FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën

�Middelen uit coalitieakkoord 2003-2007

�Middelen HDSR (OW en NVO’s, in 
beperkte gebieden)

�Middelen AVP programma’s de Venen en 
de Waarden

�Middelen AGV?

Probleem: 

�Beperkt middelen voor beheer buiten 
de EHS
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Werkwijze loket groenblauwe Werkwijze loket groenblauwe 
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�Voorlichtingsavonden, brochures en 
brieven 

�Aanmeldingen

�Bezoek

�Afsluiten contract

�Uitvoering contract

�Controle

�Betaling
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soort dienst
Geriefhout 

bosje

Budget beschikbaar € 140.000 

Aantal afgesloten contracten 52

totale hoeveelheid (ha) 3,92 

Gemiddeld per contract € 2.641 

Totaal verbruik budget € 137.348 

Ruimte in budget € 2.652 

Aantal contracten in de Waarden 11

Aantal contracten in de Venen 41
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soort dienstBaggerspuiten

Budget beschikbaar € 187.500 

Aantal afgesloten contracten 138

totale hoeveelheid (km) 3.029 

Gemiddeld per contract € 659 

Totaal verbruik budget € 90.882 

Ruimte in budget € 96.618 

Aantal contracten in de Waarden 56

Aantal contracten in de Venen 81

soort dienst
Natuurlijk

Slootschonen

Budget beschikbaar € 30.000 

Aantal afgesloten contracten 18

totale hoeveelheid (km) 61,54 

Gemiddeld per contract € 1.709 

Totaal verbruik budget € 30.770 

Ruimte in budget € -770

Aantal contracten in de Waarden 3

Aantal contracten in de Venen 15

soort dienst Wandelpaden

Budget beschikbaar € 146.250 

Aantal afgesloten contracten 11

totale hoeveelheid (km) 14,48 

Gemiddeld per contract € 8.194 

Totaal verbruik budget € 90.129 

Ruimte in budget € 56.121 

Aantal contracten in de Waarden 3

Aantal contracten in de Venen 8

soort dienst
Natuurvriendelijke 

Oevers

Budget beschikbaar € 171.831 

Aantal afgesloten contracten 3

totale hoeveelheid (km) 1,10 

Gemiddeld per contract € 7.506 

Totaal verbruik budget € 22.518 

Ruimte in budget € 149.313 

Aantal contracten in de Waarden 2

Aantal contracten in de Venen 1

Hoe verder in 2010 met de Hoe verder in 2010 met de 
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Hoe verder in 2010 met de pilotHoe verder in 2010 met de pilotHoe verder in 2010 met de pilotHoe verder in 2010 met de pilot

�Ervaringen gebruiken bij opzet regionaal 
maatwerk SNL in 2010. 

�Op langere termijn integratie GB 
diensten en regionaal maatwerk met 
inachtneming van gemaakte afspraken 

�Vooruitlopend op regionaal maatwerk 
geen verbreding van het werkgebied

�Terughoudend met nieuwe diensten 
onder de noemer experiment GB 

diensten Utrecht West. 
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Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?


